
1.Dom o powierzchni: 1. 60, 2. 200 m2, o warto^ci: 1. 80 tys. zt, 2. 20 tys. tytut prawny: 1 .wspdtwtasnoSd

malzertska pozwolenie B 7361-320/2001, 2. wspdtwtasno^d matzertska 1/20 udziatdw darowizna akt not. REP

5990/2004
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoSci:tytut prawny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 1.6 ha

o wartoSci: 45 tys.zt

rodzaj zabudowy: stary drewniany dom do rozbiOrki ew. generalnego remontu, szopa

tytut prawny: wsp6twtasno$<5 matzertska, zakup akt not. REP A 287/2009

Ja, nizej podpisany(a), Jolanta Mariola Damasiewicz z domu Mitosz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.03.1970 w Warszawie

Sekretarz Gminy Minsk Mazowiecki
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno^ci go-
spodarczej przez osoby pelni^ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, Ze posiadam wchodzgce w sklad matZehskiej wspdlnoSci majqtkowej lub stanowigce m6j majatek
odr^bny:

I.

Zasoby pieni^Zne:

—^rodki pienif 2ne gromadzone w walucie polskiej: 260 tys. zt wsp6iwtasno^e mafeertska

—Srodki pieni^Zne gromadzone w walucie obcej: 50 tys.$, 1000 Euro, 1000 GBP wspdiwiasnoSd matzertska

—papiery wartoSciowe: nie dotyczy
na kwot^:

OSWIADCZENIE VAJ4TKOWE

w6jta, zast^pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zatzqdzajqcej i cztonka organu zarz^dzajqcego gminn^ osobq prawn^

oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imisniu wbjta

Minsk Mazowiecki, dnia 29.04.16 r.
(miejscowotd)

Uwaga:

1.Osoba skladajrjca o^wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypelnie-
nla kaidej z rubryk.

2.Jeieli poszczegdlne rubrykl nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat ..nle dotv-
czv".

3.Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre^lii przynaletnoSb poszczegdlnych sktadnikdw majqt-
kowych, dochoddw i zobowi^zart do maj^tku odn^bnego i maj^tku obj^tego malZensk^ wspdlnoSci^ ma-
j^tkow^.

4.OSwiadczenie maj^tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granlcq.

5.Oiwladczenie majqtkowe obejmuje rbwnieZ wierzytelno^cl pienl^ine.

6.W cz^ScI A o^wiadczenia zawarte st| informacje Jawne, w cz^Scl B zaS Informacje nlejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania skladaj^cego oSwiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoSci.



Z tego tytulu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokodci: przychdd: 490 zl dochdd: 0 zt

4. Inne nieruchomodci:

powierzchnia: 1. nieruchomodd rolna 0,99 ha

2.1/20 udziatdw w dziatce budowlanej o pow.0,1374 ha

3. nieruchomodd niezabudowana o pow 0,1600 ha

o wartodci:

1.50tys. zt.

2. 20 tys.zt.

3.15tys.zt.

tytut prawny:
1.wspdtwtasnodd matZertska zakup 0,74 ha akt not. REP 12051/02 i darowizna 0,1208 ha akt not. REP 11073/01.

2.wspdtwlasnodd matZertska darowizna 1/20 udziatdw akt not. REP 5990/2004.

3.wspdtwtasnodd matzertska zakup akt not. REP 13654/08

III.
Posiadam udziaty w spdtkach handlowych — naleZy podad liczb^ i emitenta udziatPw:

nie dotyczy
udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialPw w spdlce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem^am) w roku ubiegtym dochdd wwysokodci: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spdtkach handlowych — nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdlce: nie dotyczy

Z tego tytutu osiagn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

V.

Nabylem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleZnego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zk6w lub od ko-
munalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naleZy podad opis
mienia i dat^ nabycia, od kogo: dziatka rolna o pow. 0,74 ha zakupiona w drodze przetargu nieograniczonego od
gminy Sabnie dnia 29.11.02 r.

VI.

1.Prowadz dziatalno^^d gospodarcz^2 (naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy

—osobiScie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

2.Zarzadzam dziatalnodci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnodci

(naleZy podad form^ prawn^ i przedmiot dziatalnodci): nie dotyczy

—osobidcie nie dotyczy

—wspdlnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^lem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VII.

1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): nie dotyczy



Zobowtozania pieni^Zne o wartodci powyZej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i poZyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^temf^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy
2.W sp t̂dzielniach:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy
—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokodci: nie dotyczy

3.W fundacjach prowadz^cych dziatalnodd gospodarcz^:

nie dotyczy

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gn^tem^^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej tub zaj^d, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: 94841,92 brutto za 2013 r. z tytutu zatrudnienia

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartodci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleZy
podad mark, model i rok produkcji): wymienione nizej skladniki mienia stanowi^ wspdtwtasnodd matZertsk^:
1.samochdd osobowy Honda Jazz z 2011 r.
2.samochdd osobowy BMW X3 z 2011 r.
3.Samochdd GMC C 4500 z 2003 r.
4.Samochdd IVECO 1235 z 2008 r.
6.R<?bak do gat^zi VERMEER BC 935 z 2000 r.
7.R^bak do gats^zi BANDIT AW65 z 2003 r.
8.R?bak do gat^zi BANDIT 90 z 2002 r.
10.Frezarka do pni RAYCO RG 90 z 2007 r.
11.Wiertnica DITCH WITCH JT 1220 z 2005 r.
12.Przeciskacz DITCH WITCH P 80 z 2002 r.
13.Spn?Zarka ATLAS COPCO
14.MULCHERFAE/SSL150
15.CAT287Bz2005r.
16.Koparka JCB 8014 z 2009 r.
17.Wozidto technologiczne AUSAz 2007 r.
18.Kosiarka Amazone 2000 r.
19.Nissan Cabstar 35 E 120 z 2003



1NiewtaSciwe skreli6.
2Nie dotyczy dziatalno^^i wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkqi ro^Iinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodar-
stwa rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych.

Mirtsk Mazowiecki, dnia 29.04.16 r.
(miejscowo^C, data)

PowyZsze ofiwiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.


